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НАГРАДЕНЕрнтстВо конкурс
Съобщение за

Някои въпроси за нацио \ 
равноправиеналното

у нас

ясни
СТАНОВИЩА

Становището на СЩК, 
правието на народите и народности
те в нашата страна е един 
ните

че равн о-

от основ-
елементи на социалистическа

та ни самоуправителна система, е 
«закониш с Конституцията и аман- 
дмап VI на Конституцията 
Сърбия. То дава широки основи за 
предприемане на конкретни начина 
нит: за разрешаване на отделни въ
проси' в тази област.

В СР Сърбия са в течение широ 
ки разисквания по въпроса за рав
ноправната употреба на езиците па 
народите и народностите. В това от 
иошение Република Сърбия има о- 
собени задължения. Тези задълже
ния не изхождат само от Конститу
цията, но и от ролята на Републи
ката н по-нататъшното развитие и 
усъвършенствуване на обществено- 

-~ политическата система. К 4
Сегашните разисквания по репуб

ликанския законопроект за начина 
на осъществяване на. правата на на
родностите да употребяват'своя е- 
зик и писмо пред републиканските 
органи и организации може да бъде 
възможност по-обстойно да се раз- 

- товаря върху това колко последова 
телни сме били в осъществяването 
ца ясната политика на СЮК по на
ционалния въпрос.

Вземането на този закон има го
лямо значение. От една страна обез 
гтечава едно основно право на гра- 

, жданите — което е -цел на закона, а 
от друга страна той може да бъде 
насока не само за уреждане на този 
Еълрос в общинските статути и тру 
дови. организации — но и за негово 
то практическо прилагане.

Разискванията върху проекта си
гурно ще потвърдят досегашния по 
литически опит и успехи в осъще
ствяването на равноправието. Обаче 
не е изключена възможност от не
доразумения в тези разисквания, 
ма мнения, които единството и ю,- 
гославянството гледат унитаристичс 
ски, и които не са чужди и в на
шите общини. Тъкмо за това тря-

СРна.

И-

май, нашата българска народи, величието на свободата, ще пеятВ нашитесяка пролет, всеки
радушно чествува Празника

бва да се подчертае ясното стано
вище на СЩК, че в нашите условия 
югославянството не е етническо-на
ционална категория. Югославянство 
то у нас, преди всичко, е социално- 
политическо определение, 
югославянството не порицава, но, на ■ 
против, предполага национално опре ■

любовта. Щ,е отеква и песен на всички нашинанародност за
на другарямладостта — рождения ден народи. А в спортните състезания младостта ще

Тито. Това е вече традиция.
покаже силата и хубостта си.Майските срещи на младите в Димитров-

В Босилеград също щеИменно Босилеградско; Звонско — станаха все се веят знамена, аградско,
народна манифестация на българската народ-

изказва любовта си към
по тях младостта ще пее, играе и ще се състс-

ност, чрез която тя зава.деление.
По. този начин се 

националната. индивидуалност на ■ 
всеки народ и народност и с това I 
съществено се обогатява югославян ■ 
ството. Свободно да живеят в демо- I 
критическо общество е основен ин- I 
терес на народите и народностите. I 
Затова СЮК винаги е отбръщал осо ■ 
бено внимание на по-яататъшното I 
Укрепване и усавършенствуване на ■ 
междунациоиалните отношения, на | 
равноправието, братството й 
ството на всички народи и народяо- 
сти в нашата родина.

Тито, към своята социалистическа страна, лю-потвърждава
Младите от Звонски район с песен и съ-лката на братството и единството.

стезания ще приветствуват Празника и Тито — 
символа на тази младост.

И така днешния ден на младостта — 78- 
рожден ден на най-великия човек на югослав
ските народи — Тито, ще бъде ден на братство
то, ден на успехите, ден на по-богато утре.

Младите от българската, народност още 
веднаж пожелават дълъг живот на любимия ни

вожд и учител — Тито.

И тази година, вече един месец, младите ■ 
от височките села, Поганово, Димитровград, Бо

силеград, Клисура, Звонци, Аюбатите и от
други села са готови, още веднаж да пока 

жат какво може, какво мисли, как обича, и на
къде се стреми младостта.

В Димитровград от утре до понеделник е 
празник. Младите поети на площад Освобожде
ние ще възпяват младостта, братството между

вси

чки

един- ■

• •-
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Конференция за обществена активност на жените в Югославия:

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВСИЧКИ МЕРИДИАНИ НА СВЕТА
роитейоки страни, с оргаишд- симпозиума, посдаетсн на юо- 
цкадтс от размиващите сестра -'гагодишниицта от рождсписг 

и пародооопо-боднтслп ито то на Леи чин, проведен в Мос
ква лирез февруари т.г. Ююос- 

жеят 1изнесоха /(.в а

Конференцията за общсстве 
на .активност на жените т> Ю- 
гоедагоия успешно сътрудничи 
с много сродни организации и 
■институции на жените о све

ни
движения. Топа сс отнася до 
оргатизацитс на жен ите от, датските 
скпвдиш1вски1те страни, Латин- доклада: „Участието на жени 
ска Америка и някоя органи- тс в социалистическото изгрл- 

от Африка-, ждаие на обществото -и „Учас 
, т'ието на жените в югославска 

От :източпюев:ропейокитс ст- та революционна борба“.
Сътрудничеството с Комит е

та.
'Сътрудничеството от и по

лезният обмен на опит Комфс замия на жетвите 
ремцията мока да разшири и и Ааия. 
обогати с аюьчи ферми м пове
че да ое насочи към. студиоз- раня през 'последно врйис по-'
ни П'роуч1ва1ния на отделня про интензивно сътрудницествц та на българските женя, 
блскми. Затова в бъдеще още Конференцията осъществи с тъкват в Конференцията, ще 
по-интензивно ще се разме- Националния съвет на упг.ар ос осъществява в рамките на 
нят делегации, публикации4 ските жюни. Осъществени са въз1М|0'Ж1иостите, които щс се

повече контакти с Комитета реализират въз основа па при 
Особено вмимаадие щс се о- на съветските женя. Делега- пципипяното 

бърне на сътрудничеството с цията на жените пребивава ми основаващо ос върху замит а- 
организациите на жените от налата •година в СССР, а две не на националния иятсгрятс! 
съседните дтодиторански и ев предстамитсипои участвуваха в на нашите наредя.

'Покрай мнтонзивното сътру 
днТичестоо с многоброния ор-

Югославско-бъЛгаоски стопански ОТ- гаииоации па жените от Фрлп
___________________ ___________ *_______________ ________ :------------- ция я Италия, Конфсрсчщия-

та възнамерява да подтикне 
контактите е

Предвиденият стокообмен може 

да се осъществи

из-

итн. сътру.д I гич е. егво,

'

П.еекинъргкпта 
■ федерация па женските орга

низации', олвд това със Съюза 
на жените в Турция и с Боехс 

па жените влещения съюз
Гърция.

В областта па Близкия и 
Сродния изток и Северна А- 
морика също щс продължат 

контакти и 
нови.

по-доб)ро, отколкотоЗаместник-съюзни-ят оекре - 
тар на външната търговия То 
одооие Пшишич иг заместник- 
министърът на външната тър 
говия на (И Р Българрия Влат 
дилтир Грънчаров подписаха 
завчера в Белград Протокола 
за заседанието на Смесената 
югославско-българска комисия 
за стокооборот, проведено от 
1 до 16 май.

Комисията с констатирала, 
чс през първите четири месе
ца са сключени договори на 
стойност 48,5 милиона долара, 
което представлява 84 на сто 
от обмена, предвиден в тазго
дишния между-държавен про
токол. Сключен е износ в НР 
България от 21,5 милиона до
лара (84 на сто) внос от Бъл
гария от 27 милиона долара 
(94 на сто).

Констатира се, че състояние 
то и а окшючениете сделки е

много
през същия период на мина
лата година, цокато реализи
рането на сключените догово
ри малко изостава.

съществуващите 
ще се установяват

Остен споменатите свропсм 
Обменът върви по-добре осо ски страни сс предвижда по

нататъшно сътрудничество с 
на жените в Ав

бено в областта на черната и 
цветната метулургия, стоките, организацията 
за* широко потребление и на стрия, Швейцария, Белгия, Хо 
селскостопански продукти/ лаидия, Великобритания, Шве

Комисията оценява, че пред ция, Данния и Финландия.
..нищеният обем на стокообме
на за 1970 година може изця
ло да се осъществи и има ус- м,ного организации -в Африка, 
ловия да бъде преизпълнен.
Таии оценка се основава вър-

МИКИС ТЕОДОРАКИС У НАС
Известният гръцки композитор и борец против военната 

диктатура в Гърция Микис Теодоракис пристигна в нашата 
страна по покапа на Съюза на югославските композитори и 
на Югославската лига за мир.

Преди известно време Теодоракис бе пуснат от затвора 
в Гърция под натиска на общественото мнение. Временно 
е настанен в Париж, където след него пристигна семейството 
му, успяло да напусне Гърция. По време на пребиваването 
е Белград Теодоракис участвува лично в Коцерта на свобо
дата, на който се изпълниха негови творби.

На снимката: генералният секретар на Съюза на югос
лавските композитори Воислав Костич с Микис Теодоракис 
на летището „Белград".

Тъврдс ползотворно сътруд 
тячеетвото с осъществено и с

след това .в Латинска Амери
ка и Северна Америка.

ху вече постишатото равнове
сие между размяната и плаща 
пето.

,В областта на мултилатерал 
ните контакти и сътрудничес
тво, Конференцията успешно 

На заседанието бяха разме сътрудничи е над 40 междуна 
нени информации за подготов родни женски и спс.циализи- 
ките за сключване на дълго- рани организации и институ- 
срочно търговско споразуме- ции, които се занимават с про 
ние между Югославия и Бъл- блеми за положението на же- 
гария от 1971 до 1975 година, н.ите, децата и семейството. (ТАНЮГ)
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Подполковник Михаило Янковмч да риалшггическата и хегемопис- 
тическа политика;

страна, и възможностите 
защищаваме суверенитета;

Второ, вътрешните фактори 
които определят характера на 
отбранителната организация 
на обществото и техните въз
можности за противопоставя
не на агресията.

та, да се развие процес па све 
товно свързване на необвърза 
ните страни и конституиране 
на политика на активно мир
но съществуване като платфо 
рма за запазване на световния 
мир, а никак като създаване 
нг. някакъв трети блок. Като 
решителен и последователен 
борец за политика на активно

—• че нашата страна се на
мира в оня географски реш- 
с« на европейския континепт; 
за който великите сили могат 
да бъдат заинтересоваш! за 
да осъществят в този регион 

Днешните международни от свсе военно присъствие и над 
ношения са обременени с хе- мотцйе. 
гемонистически интервенции.

ЗАЩО КОНЦЕПЦИЯ
ОБЩОНАРОДНАТА
ОТБРАНА?

От всичко това може да се 
че съществуват про

цеси и явления в съвременни 
те международни отношения, 
които определят основните на 
пашата народна отбрана. Юго 
славил като страна със само- 
управителеп социализъм се 

Стремежът на великите от- намира извън блоковете За
ли да изграждат международ- това нейната отбранителна по 
ната си позиция, опирайки се

и мирно съвместно съществу
ване, за превъзмогване на бло 
ковата политика в света, К> 
гославия има между необвър 
заните страни голяма

великодържавни аспирации, с заключи 
политика от позиция на сила 
та, незачитане «а суверените
та и независимостта на мал
ките страни в които са придо 
били право на гражданство и 
локални войни.

роля.

Този международен престиж 
на Югославия е от голямо 
значение за нейната отбрани
телна способност. Покрай то
ва трябва да има силна соб
ствена отбрана, за да може да 
се противопостави на всяка 
агресия, защото от нейната 
реална способност зависи и

- ,
Обществено - историческите 

условия, в които се създава 
И развива едно общество са 
реален факт, който в крайна 
сметка, определя границата 
на общите възможности 
това общество, а с това и гра 
ницата на неговите отбраните 
лни възможности. Историче
ският опит на нашето общест 
во потвърждава тази общест
вена закономерност.

литика не можеше да намери 
върху своята военна мощ, до опора в съществуващите воен

ни блокове. За да отговори на 
да все по-мощно оръжие за характера на социалистическо 
чието усавършенствуване се то самоулравително битие на 
прилагат почти всички по-зна Югославия, нейната отбраяи- 
чителни технически и други телна система трябваше да

търси източник на своята си
ла именно на противополож- 

гославия винаги се е застъп- ната страна от блоковата 
вала, ?. и днес се застъпва, за литика. Трябваше, преди 
установяване на такива между чко, да се опира върху 

За разбиране на обществе- народни отношения, които ще тересоваиостта и готовността 
но-политическата същност на осигурят равноправно и все- на трудещите се да защища
общонародна отбрана, за съ- странно сътрудничество меж- ват придобивките на социали-
глеждане на реалните възмож ду всички народи и страни, етическата революция и изгра 
кости за запазване на сувере Такава политика в същността ждането като единствена
нитета на Югославия от го- си е дълбоко миролюбива, но жизнена и
лямо теоретическо и практи- това не изключва възможно- патила,
ческо значение са факторите, стта, че (може да бъде угрозе
които действуват като обекти на независимостта и 
вни обществено-исторически, 
основи на отбранителните въз 
можноеш на нашата страна.
Те са многобройни и сложни, 
но можем да ги разделим в 
две групи,-

БРАТСТВО веде до това да се произвеж-
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР

Югославия
на възможността на международ 

ната сцена ефикасно полипг-, 
чески да действува в противо
поставянето на всяка агресия.

научни открития.
В такива обстоятелства

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ 

Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

ГО
по-

вси- Освен това, съществуването 
на световно миролюбиво об 
ществено мнение, положител 
но влияе и върху способност 
та на нашата страна ефикас 
но да защищава своя сувере 
нитет. Доколкото по-голяма е 
решителността и способността 
на народа на някоя страна да 
защищава своята независи
мост, толкова по-силно е въз 
действието на световното об
ществено мнение, толкова по
вече тя представлява по-значя 
телно препятствие на агресия
та. В този смисъл световното 
миролюбиво обществено лече
ние е една от детерминантите
на нашите отбранителни

заил-

свол
историческа алтер-

Издава „Братство" — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15

к_ „лг- ~
те причини: Д ' вс&°6хватен, макар

те блоковото разделение, в ра 
зни видове, се протяга и из-

а по
лугодишен 7,5 н. динара' 

Тек. сметка 625-3-78 Служба 
друштвено книговодство 

Нар. банка Ниш

— че със своята външна по 
литика, която е последовател- 

антиимлериалистическа, ан 
тиблоковй и антихегемонисттг- 

проце че ска, а със самия

вън границите на блоково об
вързаните страни и макар че 
тенденциите

но

На разширяване 
характер на това разделение постоянно 

на своя социалистически само съществува. Затова беше НVЖ 
управителен социализъм гме __ - иужк о.е™ ^ Г-Г &ГУТаГелДГ,™е „е.

Първо, обществените 
си в
то влкяат върху международ
ното положение на

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш си-съвременния свят, кои-

ли. Ч
нашата на

(СЛЕДВА)
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^®сиц Броз Тито и Мсща Пияде 
поглава през 1928 г.

в Ле-

*
2. Фалшифициран паспорт на Йосип Броз 

на име Константен.

*
3. Тито в Млиншце през септември 1942

година.

*
, 4. Тито и Шастри на остров Ванга през

1965 година.

*
5. Президентът Тито говори на Първата 

конференция на необвързаните в Бел
град (септември 1961)

*
6. Тито и У Тан на Бриони (май 1963)
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кръводарителиМалкоТържествено чествуввн 

Денят на сигурността
цията, маясъ(р и под 18-годшц 

18 го та вързаст, доосато възрасти 
те са дали лош пример във
ваички трудови организации у, 
иначе, който не би трябвало 
да ос повтори в бъдеще.

взима кръвти без да им се 
гюпгоже са ученици подНа 12 и 13 май т.г. в Сурду 

лица е работил екип за тра- 
мофузия от СР Сърбия с цел 
да събира кръв за яеприкос- 

резорва от добронюл- 
иитс кръводарители.

Въпреки' голямото 
не на организацията на черве 

Кръст малък брой добро-

25 години
УСПЕШНА РАБОТА

дини.
От .изложеното ое вижда чс 

учащата ое младеж е имала 
май-солямо разбираме за ак-новона

заляга

лия
■волни кръводарители се прия 
■виха, тях 0'1<юлк> 100, което ни 
отдалече не задоволява като ое 

напрадшид чс комуната 
брои около 40.000 жители. То 
■па ще рече, чс останалите об 
щостп 01 го-иолитичеогси 
б ездействували.

■От нрияиишиге се около 100, 
дали са кръв само 26, от 
иго 21 от училището за КВ;ра 
Стотици от Боло поле, отбити 
са 11 заради здравословно съ 
стояитис, а останалите върна--

ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА 

ЛЮБЧО БАРЬМОВ«има

ШШШ%к
пи, ученици, младежи и др. да таено политическите оргааиза 
со потагошгг пред паметника ции от Сурду лица.

падналия партизанин ЛЮ- След като учениците и мла. 
БЧО БАРЪМОВ. дежите от София положиха.

Тази година бяха дошли 37 венец край паметника, това 
души от 76-то основно учили- сториха и учениците от основ 
ще в София, което носи името иото училище в с. Юшсура, а 
му и младежи от дружината подир това с два автобуса до 
на КОМСОМОЛА при трудо- малините — основното учили- 
вия комбинат „КРБМИКОВ- ще от с. Клисура заведоха го- 
ЦИ" от София, която също стите на Власинского езеро, 
така носи неговото име. къдсто бе устроен другарски

Тук бяха и основните от ос обед за всички. Гостите посе- 
„ИВО ЛО- тиха и Сурдулица.

сили са

ко

па

Положени венци 

на загиналите 

работници на СУПСнимка 1: Началник на СУП Митко Томов предава награда 
на Любица Петрова М. В.повното училище

ПО ОЛУЧАЙ празника ма 
сигурността на 13 май на гро
бовете на загиналите работни
ци на СУП в Димитровградс
ко бяха положени венци и бу 
кети от свежи цветя.

|На семействата на загина
лите работници на СУП бяха 
предадени скромни подаръци.

В Каменица, на възпомена
телната плоча на загиналия ми 
лиционер Рад1исав Костадино- 
вич бе положен венец в 
присъствието на учениците от 
основното учичлище и наоеле 
нието. Славчо Божкович гово
ри за храбростта на загина
лия Костадинович.

1В памет на Костадинович 
стрелчеаюото дружество при 
СУП Димитровград носи него 
бото име.

Спортни състезания в 

чест на празнина
В чест на празника на Дър първо място се класира отбо- 

жавна сигурност — 13 май — 
в Димитровград бяха проведе
ни апортни състезания по спо 
ртна стрелба. Участвуваха от
бори на СУП: Пирот, Бабуш- стрелец бе Витоммр Томович 
ница, Бела Паланка и Димит
ровград.

В стрелба с пистолет (малък 
калибър) на първо място се 
класира отборът на Пирот, сле 
дван от Димитровград, Бабу- 
шница. Най-добър беше Ду- 
шан Костич от СУП Пирот.

С малокалибрена пушка на

■ра на Бабушкица, а след то
ва: СУП Димитровград, Бела 
Паланка и Пирот. Най-добър

от Димигшкград.
Снимка 2: Обща снимка в двора на СУП (В хвърляне на поле първо 

място спечели отбора на Ди
митровград, на второ бе Пи
рот, следван от Бела Паланка 
и Бабуишица. Най-добър бе 
Йован Димитриевич от отбо
ра на Димитровград.

По волейбол на първо мяс
то се класира отборът на СУП 
Димитровград, следват от Пи 
рог и Бабушница. Бела Палан 
ка не се състезава в тази спор 
тна дисциплина

По шахмат победи отбора 
на Пирот.

На края бяха раздадени и 
награди. Отборът на Бабушни 
ца получи въздушна 
Пирот физкултурни реквизи
ти и шахматна гарнитура иДи 
мщровградакия отбор — топ 
ка за волейбол.

Денят на сигурността 13 май 
по тържествен начин бе отпра 
зяуван в Димитровград. На 13 
май преди обед в СУП-Дими- 
тревград бе устроено скромно 
тържество. Група пионери от 
основното училище „Моша Пи 
яде“ и гимназисти бяха прие 

началника на СУП Мит

Четвърта награда комплект 
прибор по ръчна работа опече 
ли ученичката Сланица Йова- 
нович от VI14 клас за същата 
тема и пета награда спечели 
ученичката Деница Илиева от 
1У2 клас.

■След раздаването на награ
дите председателят на Общин 
ската скупщина в Димитров
град Димитър Славов прие де 
легация на СУ-П, начело с на
чалника Митко Томов.

Славов юе изказа похвално 
за работата на СУП в Димит
ров,град като им честити праз 
ника — 13 май и пожела мно 
го успехи в работата занапред 
Общинската скупщина, изтък 
на Славов, и занапред ще о-, 
казва помощ в работата на 
СУП в техничеакго обзавежда 
не и подобряване на жизнено 
то равнище на работниците в 
димитровградския СУП.

Славов предаде на СУП 
подарък мапнмтофон за успе 
шна работа. ,

Приемайки подаръка начал 
никът на СУП Митко Томов

■вни
манието и грижите, които по-

М.

ПОВОД ДЕНЯ 

ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ
ти от
ко Томов и му честитиха праз
ника.

Томов запозна гостите със 
значението на 13задачите и 

май както и с работата на Дър По повод 2 6-тодишнмната от 
основаването на Държавната 
сигурност у нас, на 12. май 
Т.Г. в залата на Сур.дулишкия 
СУП ое състоя скромно тър
жество.

По този повод председател 
ят на ОС — ЙОВАН ПЕТРО
ВИ Ч и ръководителите на об 
щоствеяо-лолитиче оките орга 
низации устроиха прием за 
служещите в СУП.

На тържеството говори пред 
седателят на ОС — ЙОВАН 
ПЕТРОВИЧ. Той подчерта че 
е твърде доволен от служба
та за вътрешните работи вко 
муната във връзка с пазенето 
на реда, мира и обществено
то и лично имущество.

На края председателят на 
ОС връчи окромни подаръци 

■ н.а най-заолужителите от редо 
вете на службата за вътреш
ните работи, като подчерта че 
заслугите на всички са голе
ми, обаче възможностите на 
Общината са малки. С ръчни 
часовници бяха възнаграде
ни: МЙЛОЕ АНДЖЕЛКОВИЧ, 
началник на СУП и един от 
най-изтъкнатите обществено- 
политически дейци в комуна

та. МИЛОМИР- ПВНДИЧ, мц 
лиционер по оигурността на 
съобщенията, ГРАДИМИР МИ 
ЛВНКОВИЧ,

жавна сигурност.
Учениците предадоха скро

мен подарък на Томов — ваз 
на с посвещение „От учени
ците на основното училище 
„Моша Пия де“ в Димитров
град“, а гимназистите му пре
дадоха

Олед приема началникът 
на СУП Томов раздаде на най 
добрите ученици участвували 
в наградния темат — награди. 
Първа награда — ръчен ча
совник „Олава“ спечели уче-т 
ничката Ввдокия Герова от 
VI14 клас, за темата „Защо о- 
бичам да работя в органите 
по оигурността“, втора награ
да автоматична писалка „Пе
ликан“ опечели ученичката 
Зденка Тодорова от IV 1 за

пушка,милиционер от 
Божица МЙВАН БРАНКОВИЧ,
референт по криминалитета.

От името на възнаградени
те благодари МИЛОЕ АНДЖЕ 
ЛКОВИЧ, началник на СУП Ръчни чаоовн1ици получиха 

Душан Костич (Пирот), Вито-
ш ахматно табло.

който даде обещание, че слу
жбата за вътрешните работи мир Томович (Димитровград), 
цри ОС в Сурдулица ще по- Йован Пмитрсвич (Димитров- 
ложи вюички усмлия за изпъл град).
нението на задачите, които се 
поставят пред нея. М. А.

У чг

®дВАШАТА БАНКА Е

°™ГЛил“"и ВАНКА
1ЬЕБАН?Вв^лЛУРДУЛИЦА' ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, 
ЛЕГРАД ' ВЛ4СОТ,,НЦИ' вЛАДИШКИ ХАН и БОСП-

В ЛЕСКОВЕЦ

труда си „Гордея ое с само от 
верженосттга на органите по ои изказа благодарност за 
гурностга“ в нашата страна“. * За редовни

♦ За осроченн
е Счгтп^еСТПВШ,К С ВЛОТ от «Ай-малко 1000 нови динара
е зстраховаи от евентуална злополука 
Банковите клонове в Босилеград
от 6.30 ДО 14,30

влогове се плаща 6“ 
влогове — 7.5“/и

трета награда — албум — спе 
чеши женичката Любица Пет 
рова от VII15 за труда си 
„Гордея се със самоотверже-

« лихва
лага Общинската скупщина за 
работата на органите по сигур 
ностга.

и Сурдулица работят 
часа всеки ден освен събота и неделя.

:
ноюгта на нашите органи по Ц. БОЯНИЧ 
сигурнооста в нашата страна“. е:СН. ПАВЕЛ ТОДОРОВ
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Какво очаквате

ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, САМОУПРАВЛЕНИЕТО
И СЕЛОТОот нашето »утре«

че то дипломиран икономист от Долна Любата. Оба-
профеоия То* р работи на съответно место, което предлага неговата професия, гои е търговски магавинер.

глгатагг свщ"я■ВИТИ|е е Н ЗИЛ. -‘аУПНКЗ^РО .рсзултдт
циюина ст|рукту(ра.

Обаче продължи Йюванчов 
ци а листите не винаги са 
но не винаги са

И тримата са млади хора, израствали и формирани в 
нашия самоуправителен социализъм. И тримата са специа
листи в своите области на дейност, в които най-изтънчено и 
с много детайли познават трудностите и успехите.

прогрес. Досегашната 
темп на нашето стопанско раз

на окачествената с нови кадри кваотифика-

— -в бройни досега случаи опе- 
имали равноправен и правил ак третман. По-точ- 

получавали работните места, които им припадат. Но за 
решаването на Тоя въпрос аз гледам: с оптимизъм факт е, че специали
стите никога не могат да бъдат излишни в еДно такова динамизирано 
ооществено развитие, какаото е нашето. Само лошото отношение към 
кадрите и недостатъчното сътрудничество между учебното дело и сто
панството могат да довеждат до разногласие.

По мнението на ЙОованчов

ч ~

въпрос с кадрите е сериозна задача 
върху която найчмного трябва да наблягат самоуправителните органи, 
а отделно много в икономически изостаналите краища. Имайки пред
вид значението на въпроса той вярва в резултатите.

Почопециално очаквам, че и в Босилеград ската икономически сла
боразвита комуна ще ;се стигне до по-оправилно отношение към кадрите. 
Такава тенденция вече се чувствува и сигурно е, че тя ще продължи. 
Но за сега вое още има много 
циашисти. ПЕНЕ ТАСЕВважни места, на коиггс няма заети спе-

Лкхбен Ангелов е висококвалифициран механик в транспортното 
предприятие в Босилеград. Той е участвувал в първите младежки акции 
подир освобождението и'почти от първите дни на въвеждането на работ
ническото самоуправление работи в предприятие, което единствено в 
комуната има работнически съвет.

Според него крепнещите самоуправителни отношения създават 
нови качества у работника. Това е той практически почувствувал, защо- 
то повече пъти е бил член на най-отговорния самоуправителен орган в 
предприятието си. — Само добър производителен работник може да бъ
де и добър самоуцравмтел — казва той. Именно за това той счита, че 
бързото развитие на самоуправителните отношения създава условия за 
надминаване на трудностите и за спешно икономическо развитие.

— Да разпределя динара, който е създал това е най-хуманитар- 
ното право, който пожелава всеки и в която и да бито страна работник 
— казва Ангелов.

ПЕНЕ ТАСЕВ е младеж — земеделец от с. Груипци. 
За разлика от мнозина свои връстнаци той е ре шил да не 
напуска селото си и главното му занимане да бъде земеде
лието. Това е така, загцото той с оптимизъм огледа на бъде
щето на б осилеград ското село.

— Вярвам — казва той, че след няколко години мно
гократно ще се подобри бита -на селото. Ехо например в 
нашето ,село за кратко време очаквам да получим ток. Това 
ще е от голямо значение за нашето жизнено равнище.

В идващия период ние земеделците очакваме много 
от земеделските кооперации.. По-точно след провеждането 
на' интеграцията очакваме те да изменят своя курс към сел-, 
ското стопанство. Тосва подразбира много качествени начи
нания. И досега сме имали произведения за пазара, но не 
сме имали на кого да ги дродадем. Затуй от кооперациите 
очакваме, че ще ни спомогнат да преминем към организи
рано специализирано производство, което гарантира спеш- 

развитие на селското стопанство и по-добър живот на нас 
производителите.

Вярвам, че в това ще се успее, защото възможностите 
са на лице. А тъкмо в това се състоят и надеждите на нас 
младите, които не искаме да напуснем селото.

Обаче той счита, че там където няма типично промишлен работ
ник, какъвто е случая и с Босилеградюката комуна самоупрашмтелните 
отношения по-бавно ое афирмират и в оебе ой скриват много против- 

' речия. П|ри тава той има напреднид и предприятието, в което работи. 
Той е недоволен, че много решения взети от работническия съвет оста
ват неироведени или проводени на незадоводяващ начин. Често причи
ната за това е и в не винаги добре избрания състав на тон и другите

но

В. Велинов
органи.
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ПОЛЕЗНИВ идващия период тенеки- 
джийския цех ще се опита да 
се преориентира и към изра
ботването на други произве
дения, необходими на населе
нието 'в комуната. За тази цел 
ще се ползват пластмасови и 
други суровини.

Едногодишното принудително, СдСД СДНОГОДИЩНО ПрИНУДИТСЛНО уПрЯ-
упранление в комунално-зана- -------------- ----------- -----------------------—----------------- '
ятчийското предприятие „Ус
луга“ в Босилеград не докеое 
нищо ново. Създаденият от 
преди дефицит от 40.000 дина 
ра е останал непокрит. Наис
тина, в тоя период работни
ците са получавали 
според заработката си, но то 
ва не е много подобрило по
ложението на предприятието.

Без оглед на тези обстоятел 
ства, а в съгласие с общината,
колективът на предприятието е защото в тоя колектив
тези дни избра свой редовен аЛ1щ>икацианната структура през лятото тоя цех ще съ -
директор. Това и Драган Спи- * й^0&ра в цялата комуна, рудничм с други подобни пред
ридонов, който вече седем го положение на достатъчно приятни, които имат ДО съ
дини работи в предприятието, ^ рзбота и , засилена тъчно работа, а нямат доста-
а дълго дреме е бил и негов ̂ ^-щия предприятието си тъчно работна ръка. По-опе-
ръководител. Колективът го е и рентабилно ще рабо- циално в предприятието обми
изгластвал с пълно доверие, и Р слят при положение на оси-
^Гза директор са кон- Изхождайки от това поло- турени инвестиции Да офор-

ви'сше об предприемат ое реши- мят цех, който ще произвело,
то“' прогони в съвкупната да парен бук и паркет,
то на това единствено

СЪВЕТИвление

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОС 

ТИТЕ НА „УСЛУГА“
♦ Понякога шишетата се из 

миват много трудно, макар да 
си служим с четка с дълга дръ 
жка. В такива случаи налива
ме в шишето вода с прах за 
пране и го оставяме по-дълго 
време да кисне. Има и по-про 
сто средство 
пясък. Ако сипем в шишето 
една лъжица пясък, вода и 
силно го разклатим, то ще се 
изчисти.

заплати В момента за тези запла
нувани нужди предприятието 
приспособява нови производ
ствени и други помещения. За 
похвала е, че това го правят 
работниците от колектива и 
то с най-минимални средства. 
Ползата от това ще е и в обез 
печатането на хигиеничеюки 
по-изгодни помещения за ра
бота.

— обикновения

оезон, което ще речетвия“

♦ Чантите или обувките от 
лак се почистват с памук, на- 

хладко мляко. Кога-Покрай другото в предпри
ятието настояват да засилят 
дисциплината, пестенето на 
материали и повишат промзво 
дителността на труда.

топен в 
то изчистите една част, излъ 
еквате я с парче сух памук п 
тогава продължавате чистене
то на останалата част.куриралм и двама с 

разование.
Какни са възможностите и дейност „^^уната предлри- 

какво ще се предприеме за усдужи^^^ко^Уицед е да Се 
по-лоната перспектива на пр ятие. аТ къМ услуж-
Дприятието са въпроси, които ндавипстра^къ 
в момента са заангажирали на това е и взетата
нония директор, и целия - предприятието да телство в комуната,
лектив. протр производствените и това в състава на тоя цех ще

Намирайки ое д.ъжгп разши ВЪЗМожности. работи и магазин за продаж-ааггмда ^2 »- «. » — ~
ТО»™*™ полага У»' яа яърюлелошм це*. тоя шадамямраи
ЛИЯ да използува всички въз _^намсшна работи с печал ще е от голяма полза и за по 
можиости, които МУ ое пред- ^ ^ дашати има достатъч требитешите, и за предприя- 
лагаг. Разбира ое, в това очак ^ работа За това през „мър тието. 
ват резултати. И то с опрал

* Ако петната от нефт са 
на дреха, която може да се 
пере, най-напред я натопете в 
глицерин, а след това я изяе 
рете по най-обикновен начин 
с подходящия за 
перилен препарат.

Ако петната са на килима, 
най-напред изчистете петното 
с парцал, натопен в терпентин 
след това го покрийте с попи
вателна хартия и прегладете 

В, В. с гореша ютия.

По такъв начин колективътДепа вече е известно, че в 
състава на предприятието от
ново ще се открие строителен 
цех, с оглед на нуждите на по 
вишеното обществено строи-

Покрай

с оптимизъм очаква края на 
тази делова година и се над
ява, че ще успее да премахне 
и създаденият от преди дефи
цит. Но авоята перспектива и 
сигурност ' „Услуга“ вижда в 
интеграцията с някое друго 
предприятие. Такава възмож, 
ност им предлага и строите- 

„Новогра-

материята

магазин лного предпритие 
дня“ от Враня.

Ораяжцж *
БРАТСТВО * 22. МАЙ «Я*



\

съдове н др„ за Да може _ ^ 
съществуването му. В селската 
ро шосе, което селяните нари^/*Ч,'' 
започва от поляната, дето са ра 
щичката черква, минава по «ож|0^*4,Ч< 
чит и през местността "Разкрвей?,11^ 

Главният поминък и сега с ^ 
се отглеждат едри вълнести 
гито села, където овцете са &
вълна. От житни растения тук 
да ечемик. -Ч,’

Селото има 80 къщи, четири*, 
тиа канцелария и магазин, в око10)! 
пасища и големи букови гори. Хов1’1* 
и весели. Сега строят по-добри ^ * 
добре обзавеждат. Но преседещ^11 
за нашето време, е обхванало и в*.°’ 
се преселват в Райчиловци и 1

( .
///////•//////////////<^/ I

НАШИ СЕЛА* за селоот село I

“•///////////// ////////////// ////////**

НАЗЪРИЦАОтговорността на 

отборниците с оперните склонове на
югозападни склонове

една от най-дълбоките долини на Краището —
„ош разни имена според селищата, *т™

ребрата й. Най-горната част се нари.а Дша
__ Назъришки дол, а най-ниско

тече буйна

Горнотлъмипска планина и 
на Църпоок правят 

коятоюжните и преселването щеше да е по-малх<> 
по-добър път и електричество, 
подобно на Други младежи от бо<^ 
ща, все повече отиват на учение, р, 
пя вече има специалисти от

3*0

На неотдавна състоялия се та, законите ,Статута на ОС 
общ събор на обществено-по- — а никак върху някаква ква 
литическите организации в Су зинародна политика, демаго- 
рдулица в доклада на предсе- гия и политшсаитство. Тъкмо в 
дателя на ОК на ССРН и в ра- това лежи и голямата политн- 
Секванията се чуха критики чсска и обществена отговорно- 
по адрес на някои отборници. ст на отборника. От друга стр- 
Конкретно бе казано, че някои на негова длъжност е доорс 
отборници търсили да се взе- да познава съществените ста- 

незаконни решения и бн- момица както на Коиституци- 
ли упорити въпреки, че аргу- ята и законите, така и на оО- 
ментираяо са предупреждава- ществено-политическата

ганизации. Ако такива позна
ния отборника няма — 
це е ноотговорпо

гат по

1.00К, Догаиишка планина, Побиеп камък, Киселиш 
чука и се нарича Бранковска рака.

Разните
ката.

Значи и Назърица постепенно 
че този процес тук е по-бавен отко,- 
ги селшца на комуната.

об

намира малкото планинско 
няколко махали, цака*В тази котоловииа се 

Назърица, съставено от
възвишението „Дяволски камък .

село 
цали околомат

ор- Името на селището е от по-ново време. Преди 
около 250 години селото се наричало Неманинци. 
телите му били добри, мирни животновъди, с тю 
бройни стада, които пасли из богатите пасища на око- 
лнГе планини. Земеделската работа била само донъл-

заможен турчин, по име 
стада овце и конски та

па сищата край Немакинци и

Ш1. нали-
разбранаБез да навлизаме в мотиви

те на тези отборници важно е длъжност, 
да се подчертае, че отборника 
в скупщината не представля- Като се имат предвид серм- 
ва себе си, своите схващания озшгте задачи, които начерта 
и интереси, но е представител об1Д1ШТ събор в Сурдулица ня 
на трудещите се, представител 

самоуправителнн

поминъка. Но единнение в
Назър, който имал големи 
буни, открил и харесал 
започнал да докарва добитъка си на паша срещу пла- 

Стадата и къщата му били на една 
„Вазлийско баче-

отборнмци ще трябва некоина техните
интереси осъществяващи се в
рамките на общите интереси щания — чужди 
на социалистическата ни ро- т0 заемат< н0 и да дадат свой 
дина. Затова решенията на са- 
моуправителните органи в то-

общинската ску на пгбелязагогге задачи.
шцина — могат да се основа
ват’ • само върху Конституция-

само да се освобдят от схва
на поста кой

щане за пашата.
голяма дива, която днес се нарича 
пшце", а конският табун бил поместен в местността 

вирове". Турчинът обаче не мислил да пла- 
С подкуп си изкарал документ, че купил 

Но селяните не искали да

„Конски 
ща дълго.
селото, и станал господар, 
бъдат аргати на турчина Назър. Затова се преселили 
в Щипско, където новото селище нарекли пан Нема
нинци Това село съществува и сега със същото име.

принос за градивно решаване

вг. число и на
А.-Л.

Овцата и козата 

първи припитомени
запустяло. Турчинът нямал рабо- 

прмнудил да потърси нови заселници, 
семейства, заселил ги около „Дя-

Старото селище 
тна сила и се
Намерил десетина 
волски камък" и селото нарекъл по името си На- 

От тези семейства по-сетне станали днешните

т "

зърица.
махали. Назър не държал селото Дълго време. Преда 
нието казва, че той имал син на военна служоа. Си- 

извършил някакво тежко деяние, за което ое
бъде наказан със смърт. Назър успял да

влия-

по-нът
лагало да 
го спаси
телниц Бетула бей, но за награда подарил на бея село 
Назърица заедно с населението му. Наследниците на 
Бетула бей държали селото все до освобождението, л 
тогава държавата го изкупила и го оставила на селя-

най-напред човекът е опитомил и пре- 
козгите и овцете, а много по- 

Във всеки случай, известно е, че

Смята ое, че
върнал в домашни животни 
хъ.сло говедата и конете.
2500 години преди новата ера в Средна Азия вече са пасли 

СъщестЕуват обаче най-малко 'дванадесет теории

с ходатайство на. някой си военен —

стада овце;, 
за опитомяването на домашните животни.

В. Игнатиев от У- лите.Проучавайки тия теории, ученият 
мами (СССР) е дошъл до заключението, че човекът от ка
менния век вече е бил опитомил овцата. Защото овцата е 
късогледа! Възрастните овце, твърдят специалистите, стра
дат от късогледство, и то от шест диоптъра. На тях могат 
да им помогнат само много оилни очила.. Освен това и зле 
чуват. • • у '

Сега селото има осем махали, но не се знае дали 
старото селище Неманинци е било в едно. В околно
стта има местности с названия, които дават да се пред
положи, че е имало поселища и по-други места — на
пример „Селище", „Градище" и др. Но в Селище ня- 

някогашен живот тук, а в местносттам?. следи от
„Градище" нг. един тежко- достъпен баир се намират 
останки на около 40 постройки, които са били наре
дени една до друга в кръг около баира. Ако се съди

; Значи ако овцете бяха носили очила, много по-трудно
щяха да се опитомят.

по материала, с който са строени тези сгради, може 
да се предположи, че това е било поселище от сбит 
тип. Но в материала тук не се среща хоросан или тух-

Любопитни факти

Най-старото дърво 

в света
ла, пито се откриват други следи от живот — пари,

• Р с
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[[Съвети на лекаря

■I •

.=

р) 1]!
лсст. Кожата прилича на гъша 
изпъкват у децата в пубертета, 
страна на бедрата и на лактите. по ^ 
забелязва надебеляване на кожа1?аце ( ^ 
ходилата. Макар че то може да 
недостатъкът на витамин А съи1® ф ч 

Между другото при някои ^
тък на витамин А възникват Ру* ^ $1 ■ 
кива лица трудно1 се приспособя® ^ 
а в по-тежки случаи нищо не в11>Г забо^ , ] 

Съществуват и разни ДРУП ‘по-големите ^
чНаЧ1Г1^ ^

Витамин А се съдържа- в ‘ а
сни зеленчуци, в млякото и н у" т
рене), след това във всички са 0 
(жълтък) както и в рибенето м Д

За предпазване се употре ^
във всекидневната прехрана, оЯТо ^ 1 
препарати па този" витамин, да * . 
предпазване, така и за лекува»*

............................

«'1и
НАЙ-СТАРОТО ДЪРВО В 
СВЕТА

Едно- дърво в Япония 
счита за най-старото- дърво на 
Земята. Това е кедър, к-ойто 
.се намира па остров Якусимд. 
Стъблото му е дебело 16 мет 
ра.

е прясна. В някои краища во 
дата е стара и по няколко ми 
лиона години.

Това се установява с нови 
методи на . изследване старост 
та «а ведата.

Недостатък на витамин „Аисе

В СССР например са изме
рили че московците пият во
да, която е стара пет години. 
Населението от Киргизия пие 
веда, която е сравнително мла 
да — само четири-пет месеца. 
Населението от Харков и Пол 
тава, чимто водопроводи ид
ват от далечни върхове, пие

около

- I
куват чрез внасяне на

КОЛКО СТАРА ВОДА СЕ 
•' ПИЕ

организма.

_ Твърде важен витамин за човешкото здраве
^ минът А. Недостатъкът на този витамин отрицателно се от- 
ЕРазява върху здравето на човека. Промените се явяват пре- 
= димно по кожата. Когато се намали количеството

е вита-В нашите краища често ще 
.чуете, че водата не е прясна, 
-защото била донесена снощи, 
и не бива да се пие на друга 
то сутрин. Но знаете ли, 
всдат.1 която пием, все пак не

вода, която е стара 
100.000 години, а б някои кра 
шцг: на Кавказ водата е ста
ра и до 30 милиона години.

на този
^ витамин, или напълно се редуцира, кожата става суха, гру- 
= ба и храпава. Такива промени по кожата са пече кожна бо-

1
че

1
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Благоустрояването
Улеснение за Яре- 

шник и Назърица

!

ОТЛИЧЕН ПРОИЗВОДИТЕЛВ разсадника на1

V / Нашият край е' отдалечен от 
пазара и всичко купувам и 
продавам на „Сточар“. Село 
Долни Криводол има добри ус 
ловил за развитие на кравар- 
ството, докато пасищата за ов 
цс не са най-добри.

На неотдавна състоялата се 
конференция по селако стопа 
нспво в Димитровград, Соти
ров, м!ежду другото, каза:

— В Димитровградско може 
много да се направи за подо 
брение на селскостопанското 
производство .предимно живот 
новъдството. Тук имам пред
вид район Висок, който е иаве 
стен ж1ивотновъден район. Но 
трябва да създаваме и усло
вия младите да оставал на се
ло. А те не искат да останат 
без електричество, добри пъ
тища и прочее. Значи — тря
бва да създаваме условия, а 
след тава можем и да очаква
ме увеличение на производ
ството.

ЕВЯОГИ СОТИРОВ, земедел 
ски производител от село До
лни Криводол, който участву
ва в Републиканската кон фар е 
нция на ССРН по 
'на земеделското производство 
в Белград, като представител 
на земеделска кооперация 
„Сточар“ в Димитровград, е 
отилчек производител.

Сотиров към 20 години тяс 
но сътрудничи с коопорация-

Гороката секция от Босиле
град неотдавна е построила 
път от оело Бистър до местно 
стта „Владева воденица“ с 
цея да улесни извозването на 
трупи от местността „Мъртви
ца“. Пътят продължава да се 
строи към оело Ярешник, до 
училището, 
секцията и на 
скупщина в Босилеград. Пред 
вижда се да - ое , изгради още 
един участък — от Ярешник 
за Назърица.

Този път ще улесни много 
хората от този район. Извоз
ването на трупи

Генчо Кузев<,.

V
въпросите

V-
Със средства на 

общин ската
''И
1 л
V-

та.V»
\к Той е известен животновъд 

във Висока. Отглежда 50 овце, 
4 крави и 3 юнета. От тази 
година ще започне да отглеж 
да и по 10 свине годишно 
„йоркшир“, които ще му оси
гури кооперацията. Сотиров 
предава годишно на коопера
цията 2 400 литра краве и 1800 
литра овче мляко. Годишно, 
след премахване на разходите, 
осъществява към 10.000 нови 
динара печалба.

е
Ь>, и траверси 

ще става с трактори и ками
они, ота|бдяването на магази
ните по селата ще е по-добро 
и по-редовно.

Ако би имало средства 
ят да продължи и до село До, 
ганица, най-отдалеченото

у-
г-

път-
)Р ’

в ра
йона, целият район би имал 
вече подобря връзка с града.

Р. Каранфилов

*
А

В
ГЕНЧО КУЗЕВ, един от най-добрите тютюнопроизво

дители е район Долна Невля намерихме в разсадника му. 
Беше излязъл да поразгледа тютюна а с него беше и съ
пругата му и дъщеря му и съседът му Димитър Андонов и 
тютюневия експерт Владимир Колев.

— След решението на Изпълнителния съвет за даване 
на премии за тютюна — в този край отново се съживи инте
реса към тютюнопроизводството — каза Колев. И ето, тази 
година в района на Долна Невля имаме към стотина про
изводители Ония производители, които подушеха по-значи
телни премии като Димитър Андонов, Генчо Кузев от Долна 
Невля, Александър Момчилов и Мирко Тодоров от Скър- 
веница. вече тази година ще засадят средно ш» 50 000 стръка 
тютюн. Увеличават производството и другите тютюнопроиз
водители, така че тази година очакваме да дадем около 20 
тона тютюна, докато миналата дадохме 15 тона.

— Аз произвеждам разсад за производителите — каз
ва Кузев. С предприятието Нишавска долина в Пирот имаме 
договор ако разсадът стигне навреме — да получа по 600 
динара от квадратен метър. Ето той пристигна и е много 
хубав — както се изрази и тютюневия експерт Колев.

Разсадникът на Генчо Кузев заема площ от около 
200 кв метра и той очаква хубави пари и от разсада ...

М. Андонов

— Доволен съм от сътруд
ничеството с кооперацията.

г:V СТО ГААВЕ, АМА_ А
«• • • •Скървеничани строят път

Путува некня от Висок през Пирот за Ди
митровград с аутобус. Гледам през пендажарат 
куде Суковски мост напрайено манечко 
Гледам и си мислим: требе да йе приватник, ама 
те йедна глава се сетила ко да съпре странцити 
да им узне парицете, а у ,,Балкан седу двайесе 
године сто главе и не им засече акълат да на- 
прайе куде Аукавачку рампу йедно анче с базек. 
Дал бог и водицу, и зеленинку— место асъл ю- 
говина. Претурам по главуту и колко паре 
да йе дал тия човек за теквуя манечку 
Ама колко и да йе нейе повече оди онова що 

балканци да препрайе кавенете по

Общинската окупация а в Ди 
общност в оело Скървенмца мишрешград е отпуснала дина- 

строеж и мит и дава специалисти, кои- 
на пътя от Дол- то да ръководят с изгражда

нето на трасето

По инициатива на местната

тези дни започна 
разширяв ане 
на Невля за селото.

анче.

Забравена акция
може

(за нея писа и „Братство") и 
на края 
Без резултат. Между покане
ните се отзовали само два
ма. Един лекар и един ра
ботник, които внесли пари. 
Другите гй няма.

япию.,Не така отдавна, преди 
две години, в Трънско Одо- 
ровци бе организирана поле 
зна акция.- от работниците и 
отселилите се хора от селото 
да се потърси помощ в из- 

на пътя Суково

всичко стихна.
Ди-Димитровград- дадоше 

митровград.ските бригади-
работанари

Прочето у весникат дека на нащи се увър- 
у главу да прайе голем хотел, та тува да 

странцити. Я ко прос човек, ка би ми 
секира у мед да станем ту рис, би спирал 

, само куде има жене и йеденье, да ми позгрею ба 
ре колената, иди да се понаручам убаво. А стра- 

. нацат,-ли йон йе човек, четражи благе работе, а 
не ,може да. найде у Димитровград. Че се 

че остане ял у Ниш, ял че отиде на

граждането 
— Звонци.

Идеята своевременно бе 
приета с одобрение.

От Трънско Одоровци бя
ха отправени 137 писма 
признания за парична

тело
На първо място — няма 

га инициаторите на тази ак
ция. От тях до днес никой 
не е внесъл нито динар.

мнозина-други са пое 
ледвали техния пример.

.запираю
падла

по- А И
МОЩ- .това 

, помисли, па. 
друго место.

Същевременно, тази идея 
публицитет

. I -

М.получи широк
11М1Щ111

>ено| 
*ата | 
3 се = 
» на§ 
*ши,!

Хотел си йе хотел, нека га прайе, ако им 
ама млого че ми йе мило, ако сеСАЛАТА ОТ ПГАЗ

артисую паре,
некой приватник да подигне йедно анче ку- 

' де Аукавичаку рампу, па да изнапише йош от 
Пирот покре путат -— ,,при мене има овчо кисе
ло млеко, бел муж, кашкавал, овченик па тъ- 
гай я да питам балканцити, да ли че им свърне 
некой у хотелат. Има да зяи празан ко мотелат,

развърти теквуя работу та 
ли тека прайе

ЗА ВАС, 

ЖЕНИ!
Изчистете 2—3 с-пръка доматено

•режете на ситно. ПР^"е ^ :ГъСТо, разредете 
пюре (ако доматеното велики и 2—3 лъ
га с малко хладка вода), 10— поднесете

Опитайте салатата на оол * я подц 
от твърдо сварено яйце.

сети

§
-оста = 
: Та- = 
;ИНа,|

,ЖИЦИ олио. 
украсена с резенчета

* а овия човек че си 
главу нема да може да дигне. Е, 

у Пирот.V
чаша мазнина. Като^^шя наоколо наредете крея 

по-голяма полукръГчета. В; средата»*
всяко полукръг сложете ^

или орсизмшлаф, обърнат в пипер-
/ ‘Поръсете гтредяклмсто ^ можете да наре-

Вмехло кренвирши :ВъохУ които сложете
диТ« по-дебели пар^^а яйца- 4
1юл<хвинките от твърй° оварени

4С-1 
А в 1 . деветте мезета

А със здравйе до петак.
< Iпре в средата на 

• вириш, оформени Манча с. р-I си-=.

/'Ули! 

1а !

■

и
1-

%
5^ШИпв . -А .

*



Какво става сЖивоин Николич—Бърка

туризма?КОЙ Е ОСВОБОДИЛ 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ
'

V
И тази годинаГ както и до- с реализирането им — още 

оога, Димитровград неподтот- няма. С изграждането на вили 
посреща туристическия се край Погановоки манастир съ

що бавно се напредва.
И самия Димитровград

вен
зои, макар чс ле така скоро е 
провъзгласен за туристическо нсе достатъчно чист и привет, 

лив. В центъра ошце се нами- 
Дори рат стари и рухнали сграда, 

а нерядко димитровградските 
търговци и гостилничари не
чиста вода, дори и смета, цри 

досега не сме ги използвали, вечер, изхвърлят на главната 
Преговори, разговори и дого- улица! Вероятно ос надяват,

че тази нечистотия ще мах- 
нат работниците по градска 
та чистота. Но и те си мина
ват и газят по лрахта. Свое
временно по главната улица 
бяха поставени кошнички- за 

Петърлашката пещера, По-, отпадъци, но те си стоят праз 
гамовс/ми манастир. Манастир- ни и чисти, а отпадъците се

хвърлят до тях,- Тротоарите 
на много места в града са 
заети с амбалаж или строите 
лея материал.

Неделно време няма отворс 
ни магазини.

място.
Уоловия за развитие на ту

ризма. наистина има. 
много повече от някои други

(В Пирот канта и във Браня, Беше пи изпратил началникът 
като заместник - комендант на щабана ™Ррр„
на корпуса дадох напътствия полковник С. С. Биргозов. I ру 
за работата на областните ко- пата възглавяваше подполков 
меавдантства. Касаеше ее до ор ник Зайцев. Това беше първа 
ганизиране на живота в оово- нспосрадствена среща на ща- 
бодените градове. В съ трудни ба на Тринадесети • Р?® 
чество с народооовободителни щаба на Трети у.краинс 
тГотбори шпюнвивио се рабо фронт, който ое намираше в 

оепособяване на вен- София, 
стопански обекти, Ведна- 

към орга-

туристичоаки места у нас, но

вори на най-различни равни
ща по въпроса на туризма с 
имало безчет. ■" Но резултати

йаии да бъдат-ига нейна тори-, 
тория. Освен тези телеграми 
правителството изпратило ко

теше за 
чни
га пристъпихме 
низиране на поща, болници и 
други учреждения. Най-важна 
задача беше мобилизация за 
частите образувани на терито
рията на Пирот и Враня.

Покрай другото Зайцев обо 
снова глобалната замисъл на 
Трети украински фронт за бо мюпдалтта на Първи полк, на
йните действия към 
Според тази замисъл, 
българска армия трябваше да ' 
напада неприятеля по посока 
към Ниш. а нашите части да 
бъдат употребллшаим на „съ напусне българската терито- 

месга, където ще бъде р(Ия (бригада беше само три 
и найчнеобходи-

— малко.

Ниш.
Втора

Първа оофийока дивизия пол
конник Знаполоки той да раз-

чето над Димитровград и др. 
природни и исторически 
болежигелности си остават не 
известни и недостъпни за на
шите и чуждестранни туристи. 
За Петърлашката пещера ня
ма път и ток, за Погановоки

товаря е коменданта на наша
та бригада и да го убеди даДЕСЕТ НОВИ БРИГАДИ

до идването ми в Пирот бя ния 
ха формирани Първа и Вто
ра пмротска бригада, а в те
чение беше формирането на 
Четвърта и Пета пмротска и 
на Царибродска бригада.

наи-лтолезно
мо“. Нямаше пито дума за ко 
нкретните задачи на частите 
на Тринадесети , корпус.
Двадесет и втора и Двадесет нашата територия в околност 
и четвърта дивизия и много- 
бройните бригади, които бяха 
в околността на Пирот и Лес- 
ковац. Изслушахме плановете 
на Трети украински фронт 
убедени, че всичко това е пре 
двидено в съгласие с Върхов

но същото време в околно ния на Ю(гост^я и Гла ОбвКТИВЪТ ЗабеЛеЖИ 
стта на Враня ое формираха вния щаб на Съроия. за вси 
Първа и Втора вранска брига чко изпратихме доклад до 
да а малко по-късно бяха фо Главния щаб на Сърбия. То- 
рмирани Първа и Втора сур зи доклад поради слабите връ 
дулишка. зки пристигнал в Главния

щаб едвам на 1 октомври.

до пет километра далеч от 
границата при Стрезимиров-

В Димитровград няма доб
ри условия за нощуване и ту 
риегите си минават и си зами 

манастир също, а манастир че яават. А годишно през града 
то като чели и не съи^еству- минават около 500 000 мотори

- зирани туристи.
Дали „Балкан“, „Услуга“, мо, 

тела не биха могли да се до- 
ния и нр. но нещо конкретно говорят как по-добре да се ор

типизират и да създадат по
добри условия за гостите в 
нашия град?

на ци). А точно по това време на

та на Пирот бяха българските
Първа и Втора 

бригада бяха вече на фронта 
при Модра стена и Сводье и 
водеха боеве под командване
то на 22 дивизия.

пмротска ва ... За тези туристически о- 
бектм има проекти, предложе-

части — цяла армия.

(СЛЕДВА)

М. Андонов

Знак, който смущава... В образователната
общностНа 19 септември бяха ое съ

брали всички членове на ща- Междувременно Плавният 
ба на Тринадесети корпус, щаб узнал, че 
Командната част се намира- план за операция към 
ше в Барйе чифлик, а аз с ко (за които нищо не знаел) и за 
манданта на Корпусната об
ласт останах в прада. Затова 
получих задължение да под
държам връзки с щаба на бъ
лгарския корпус, който бе пре мисарят на корпуса, 
именуван във Втора армия и 
имаше седалище в сградата

Вече една годила край пъ- бележат знаци, означаващи 
Ниш тя ггьрви разряд Димифов- забрана на движение на кола 

град—Пирот могат да се за- с животинска тяга.
съществува

СЪДБАТА НА НО
ВИЯ ПРАВИЛНИК 

НЕИЗВЕСТНА
това енергично искаше за вси 
чко да го осведоми. Затова в 
щаба спешно замина полигко

ИСКАНЕ ЗА ПРОМЕНИ НА 
ГРАНИЦИТЕ Изпълнителният отбор на Об 

щинската образователна об
щност в Сурдулкца, ръководе 
йки се от личните доходи на 
просветните работници в съ
седните общини е изготвил 
проект за нов Правилник. Той 
е бил на разискване по учи
лищните колективи, които са 
изтъкнали, че е крайно вре
ме да се увеличат доходите 
на просветните работници и 
са приели Правилника в об
щите му положения.

Обаче на неотдавнашното 
заседание на Съвета на Об
щинската образователна общ
ност ое установи, че Общин
ската скупщина в Сурдулкца 
трябва да обезпечи около 150 

от милиона ст. динара нови сред 
за ства за предвиждащите ое у- 

величения.
Всичко това изисква или ОС 

се дни- да обезпечи дотации на Обра 
зователна общност, или да се 
променят инструментите, с кц 

Макар че тези знаци са по и’то Участвува в общото раз- 
ставени — никой още не е гаРеДеление Образователната 
принудил участниците в дви- об‘Щност- Председателят 
жението и да ги спазват. Те. — ЙОВАН ПЕТРОВИЧ ка

за, че и той не се противи да 
се увеличат личните доходи 
на просветните работници, о- 

^ баче не види възможност за 
това, тъй като съществуващи 
ят бюджет на ОС е в известен 
смисъл фиктивен и не ще мо
же да издържи такова увели- 

по чение.

на пиротоката гимназия.
Веднага след идването в Пи 

рог щабът на 13 корпус форми 
ра 46 сръбска дивизия. В съ- чески елементи, настоявайки 
•става й влезоха Първа и Вто 
ра пиротслса и Първа вранска 
бригада. Веднага след форми 
ранего (20. IX. 1944) щабът на чнаха да повдигат въпроса за 
дивизията с Първа и Втора границите между България и 
пиротока бригада тръпна към юкх>сла®ия. Оценихме,
Враня за да заеме сектора о- 
коло Враня, Буяиювац и Сур- 
дулица.

По това време шовинисти-

да внесат суматоха сред хора 
та от граничните места, запо-

че то
ва е провокация и че зад те
зи искания не може да стои о- 
течественофронгшвекото прави 
телство. Но когато и Добри 
Търпеше® по време на преби- 

бригади ваването си в Пирот постави 
този въпрос бяхме изненада-

Корпусът от района на Пи 
рот щабът на13 корпус форми 
визия, партизанските отряди 
и навоформираните 
на своята територия. Дивизи
ите на корпуса държеха - 
свои ръце голяма освободена 
част на страната от Буяновац 
до Бабушница и от Буяновац,’ виИ

в ни и загрижели. Въпросът за 
границите се поставяше във

Знаците поставени 
страна на Предприятието 
пътищата в Ниш, но не се за 
читат. И денем и нощем без 
сигнали по този път ” 
жат кервани от кола с живо
тинска тяга.

на искане в Цариброд 
Враня и Лебане до Прокуп- (сега Димитровград) и селата 
ле. Те държаха обкържени не около Звонци (Трънски край) 
приятелски гарнизони във Вла 
оотинце и Лесковац и чрез 
всекидневни действия по ко- чии на народоосвободително- 
муникацимте Ниш 
вац и Равна дубрава — Гад-; но български отечественофро 
жмн хан не позволяваха на 
неприятеля да ги ползва.' Ко- 

4 муникацията Буяновац — Вра
кя — Владичин хан — Гър- Краешия комитет на Сърбия- 
делица от 6 септември 1944 го 
дина беше под абсолютен кон 
троя на силите на корпуса.
Неприятелят ое старание да 
превземе комуникацията Вра
ня — Лесковац за да засили 
отбраната на Ниш, Лесковац 
и Власотинце, но без успех.

да не ое създават организа-

Лесхо- то движение на Югославия,
на

нтошки организации. За това 
•веднага писмено осведомих зи знаци смущават водачите 

на моторни превозни средства 
и, често пъти довеждат 
злополуки.Докато разисквахме помеж

ду си за тези искания бяхме 
осведомени, че 1 пиротска 
бригада по време на почивка 
та си в село Олмшовци ла път 
за Сурдулица — получила две 
телеграми (23. IX. 44) с иска-,

Спомагателният път за Же- 
люша не е годен за съобще
ния и затова и колата с жи
вотинска тяга се движат
магистралата. Затова или три- По такъв начин съдбата й3 
ва да се направи, или пък да поменатия Правилник е неяз- 

се свали този знак, защото за вестна, а търсеното увеличе- 
луждава, което може да ко- ние на личните доходи убеди- 

ства и човешки жертви. телно нужно. Остава да ое ви
ди изходът на следващото за
оедание на Съвета на Обшит 

образователна обшн^ •
М. Величко*

БРАТСТВО * 22. МАЙ &0

На 22 септември в щаба на 
корпуса пристигнаха 
висши офицери от щаба на 
маршал Толбухин от София.

не веднага да напусне терито 
трима ринга на България, защото

правителството на България 
не позволява чуждестранни во

М. А.

На снимката: Пътният 
край Лукав шика рампа

знак ската
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0ШДЛРА5НИКА НА МЛАДОСТТА

РАИОННИ СРЕЩИ В КАМЕНИЦА
Д. НЕВЛЯ

И в спортната част на прот с отбора по ръчна топка на
Поганово
на празника в Димитровград.

грамата се наложиха състеза
телите от район Смиловцй.'

ще се състезава и

В скок на Дължина В скок на дължина, младе- 
Станчев

първо
място зае Васил Митов, а от 
пионерките — Вилданка Лаза 
рова — и двамата от осн. у- 
чилгаце в Смиловци. В хвър
ляне на полле победи Славко 
Еленков, пионери, а Вилданка 
Лазарова, пионерка — от Сми 
ловци. По волейбол, също по 
бедиха учениците от основно
то училище в село Смиловци.

жи, победи Симеон 
от Градини, а за пионери — 
Симеон Симов от Д. Невля и 
пионерки — Дивна Колева, съ 
що от Долна Невл. В хвърля 
не на гюлле на първо място 
се класира Дивна Колева (Дол 
на Невля), пионери — Милко 
Гошев, Долна Невля, а между 
младежите — най-добър беше 
Тодор Тодоров от село Гра
дини, който победи също и 
на 100 метра (бягане). В бяга 
не — на .60 метра — победи 
Верка Георгиева, а на 80 мет
ра — Милко Гошев и двама
та от Долна Невля.

В ДОЛНА НЕВЛЯ:

НАЙ-УСПЕШНО — ГРА- 
ДИНЧАНИ ...

Смиловчани по-добри На районната среща в Дол
на Невля, където участвува
ха селата от района на Не
вля и Градини, Желюша и Лу 
кавица, Градинчани се

В Долна Невля не бе изпъл 
нена културно-забавна програ 
ма.

пред
ставиха най-успешно. Младеж 
кият отбор по волейбол на 
Градини се класира на първо 
място и той ще участвува на 
централното тържество в Ди
митровград. Отборът на Же
люша по ръчна топка също 
зае първо място и той заедно

В Каменица на 17. май се 
състоя районна среща между 
Смиловци и район Висок. Поч 
ти във всички надпревари се 
наложиха състезателите и из
пълнителите от район Смилов 
ци, които бяха по-добре под
готвени. В програмата в Ка
меница взе участие и като 
гост оркестър при Центъра за 
култура и забава в Димитров 
град с неколцина изпълните
ли на народни и забавни пес
ни, между които в Димигров-

нител на босненски песни Сто 
ян Кръстев, който и тук въо
душеви публиката с успешни
те си изпълнения.
Журито в състав: Симеон Ко 

стов, Никола Георгиев, Свобо 
дан Панайотов, присъди на
края първите места и първен 
ците получиха скромни награ ца, който също се класира на

първо място, докато победи 
част хорът на основното училище 

в Смиловци. И танцовият съ-

Ц. Боянич 
Б. Марков 
М. Андонов

лище в Смиловци. От дуетите 
първо място заеха 
Игич с песента „Аз те обичам 
лудо"...

Герова—

Снимки:
Ст. Алексич, 
П. Томов и 
Б. Марков

Първо място на 
зае Ангел Каменов от Смилов 
ци. Успешен бе и рецитала на 
основното училище в Каменя

акордеон

ди.
В културно-забавната 

на програмата в село изпъл
нение на песента „Бог да бие став на смиловското основно 
кой пръв почна",... — побе- училище се класира на първо 

градско вече известният изпъл ди Аница Игова от осн. учи- място.

Ч\\\\\\\\\\\\УЛ\\\\\\\УЛ\\\\\\\\\\\\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\>Х\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\\\\>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)

БАБУШНИЦА

ДА СЕ ПОДОБРИ РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ КУХНИ
бота да съдействуват учили
щата и фондът за детска за-

Богдан Васов

,Неотдавна в Бабушница се лекарите.
. състоя годишно събрание на Ученически кухни обаче не 

Общинския отбор на Черве- са работили успешно и: зато- щита. 
яия кръст. ва е необходимо в тяхната ра

■В доклада на Бранко Милот 
евич бе изтъкнато, че броят Месечнои поливане»»на членовете в тази организа
ция в Бнбушнинтка комуна е 
в растеж че работата е ггодо- .Пожарникарската кола 
брена, а членовете вече не са ят димиттроширадските улици 
само хората^. които очакват — веднъж на месеца. Така а 
материална помощ от тази. ор пример улиците саи д
ганизашия вани 24 април, и сега сигурно

^ чакат да дойдат празниците,
Кръводаряването е било ус- па тогава да лич_

петно. Над 160 души са дали Когато ое рааиагав _ ^ _
кръв в акциите и около 480 мите _? „гокба Го

Кдаове за първа п« са
били организирани в няколко ^ бк трябвало да бъдат по
селища. Преподаватели са би големи, защюто работа -— 
ли учителите, но в бъдеще ое ©'„Строшена чешма“ ^ 
предвижда лекции да изнасят то има и най-ново прах, ули

ците ме ее поливат, с изклю
чение на главната улица.

А пазарът — Димитровград - 
чани не помнят кога е бил по

Ц. — М. X.чистван ...

ТЕЛЕФОННИ 

БУДКИ - БЕЗ ТОК
Вече две години откак рабо 

ти новата поща в Димитров
град, ню в техните телефонни 
будки няма осветление.

има.
къде.

Ако говорещият иска да 
прочете нещо при телефона, 
трябва да отвори . вратата и 
всички да чуят какво ще ка
же... Това не е и толкоз важ 

важно е, че щом отво^ 
ри врата, не може да чува съ 
беоедника си от шума в хола.

Филмът „Битката на Неретва“ 

в Сурдулица но

Народноосвободите лната 
участвуват

мнозина известни чуждестра
нни и наши артисти ще могат 

гледат голям брой хора от 
селата, както и уче-

М. Величков

отОт 1. до 6. юни тл\ в кино
залата на Дома на културата 
в Сурдулица ще ое прожекти 
Ра домашния филм „Битката 
на Неретва“ на Велко Булато- 
вич.

война и в който В пощата обещават, че тази 
нередност ще бъде изправена, 
но кога, не знаят, защрто пре 
дприятието, което трябвало 
да свърши тази работа си мъ 
лчи...

Да
прада и 
нищите.Този филм, който отразява 

една от най-славните епопеи
Страница »
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Завърна се младежката трудова бригада
\

ТРИ ПЪТИ УДАРНА!
\

Десета димитровградска Сри- През втората декада - ди- трудова дисциплина и усърд- 
гала .Боатство-стшство" коя- митровградската бригада отио на работа, 
то поовеле елин месец на ра- во бе провъзгласена за удар- Бригадата наброяваше 
бота , Ниш, ес заим». гър- н. и удостоена е диплома със "’л«^га^0д^0^:га1а да„. 
жествено в Димитровград. златна грамота. чо Василк0в от село Погано-

Димитровградската брига- Хя е полушгла и специално хой два пъти бе провъз-
да е провъзгласена два цъти признание от страна па съвета глассп за ударник, 
за ударна и общежитието - 8 ударни- има общо 24 ударници и 10
лена. Нахвърлила е нормата и специално похвалени.102*/#. ‘«««и значки за най-добрата Костоп< председател

— на ОК на Съюза на младеж- 
Димитровград, който б$ 

и комендант па бригадата; за

Бригада

V

та вПрелистваме стари вестници
ЯВИ;

— Димитровградската бри-. 
гада се прояви. Всички след
ваха нашия пример.

Още от самото начало на-: 
блеснахме иа работа. Сгреех
ме улица «Братя Тасковичи" 
— първия булевард в Ниш. 
Бригадата напълно оправда ц- 
мсто си „Братство-единство". 
Всички похвално се изказаха 
за пашата работа ...

В Димитровград, на 16 май.

ЗАПИС ЗА ЛИНИЯТА 

БЕЛГРАД-ЦАРИГРАД^.

глийсиси капиталисти са взели 
да обмислят въпроса за този 
голям железен път, който ще 
'Съкрати разстоянието от пре
столния сръбски град дю Ис- бригадата се завърна, 
тамбул само на 20 часа път.
Те ни у®е1ря!ва.т, че строенето рещпаха председателя на Гра 
на пътя от 850 километра, ма дския актив на Съюза па мла 
ка1р че ое изпреча а Балканът, дежта Любмслав Илич и мно

жество граждатг. Ученкческа- 
Тази огромна лютия ще ми та музика, под ръководство 

селища; на Георги Шукарев, тържест-

’ Железопътната линия е би
ла построена в Димитровград 
през 1888 година. От тогава е 
и железопътната гара, която 
е строена от известния рево
люционер от Клисурския край 
Симо Соколов.

Но въпросът за строежа на 
железния път от Белград до 
Цариград е бил поставен мно 
го преди и е вълнувал общо 
ствеността не само на балкан 
ските страни, но и на цяла Ев 
рапа. Причините, разбира се, 
са били разни. Някои страни 
са ое интересували зарад уча 
стието в строежа, който е обе 
щавал добра печалба, други 
зарад търговски интереси, тре 
ти зарад връзката на Европа 
с Азия.

Във френския вестник „Жур 
нал дьо деба“ ог 1852 година 
за този „железен път“ е запи 
сано следното: -

„От неотдавна се говори за 
строене на железен път от 
Белград до Истамбул. Този 
железен път, който ще стр^г 
някаква английска компания, 
ще бъде един участък повече 

4 от бъдещата голяма железни 
ца, която някога ще свърже 
Лондон или Анверс със столи 
цата на Османлийското цар
ство."

Вестникът продължава:
За това велико начинание, 

засега е известно следното: С 
разрешението на самия сул
тан няколко инженери и дн-

На гарата бригадирите пос-

няма да е никак трудно.

нава през известни 
край Одрин, втората столица вено посрещна и доведе дими 
на оаманлийокото царство, ко троиградските бригадири до

пред Общинската 
през скупщина. Там председателят

ято има здрави търговски връ центъра, 
зки с Лион, след това 
Филибе (Пловдив), голям град на младежта и комендант на 
с 30.000 жители и с много фа бригадата Симеон Костов про 
брики за коприна, край Со- изнесе кратка реч, в която за 
фия, град с почти 50.000 жите позна насъбралите се димит- 
ли и известен по изра!ботване ровградчани за резултатите, 
то на аби, край Ниш, силно които бригадата е постигнала 
укрепен град, през Парачин, на трудовата акция.
Киприм, Ягодина, Смедерево, 
стар престолен град в Сърбия 
и най-сетне през Белград, сто 
лицата на Сърбия, с повече от 
30.000 жители и главен търга 
веки център между Солун и 
Истамбул от една страна и 
Виена и Пеща от друга стра-

М. Андонов

Замина и втората 

смяна
На трудова акция „Ниш 70" 

на 17 май замина и втората 
смяна димитровградски брига 
дири.

Този път това бяха 15 мла-

на.
(Но не само това са намере

нията на англичаните. Те ще 
удвоят значението на Белград
като построят линия и за Три дежи и девойки от село. Те 
ест, чрез която да ое превоз- ще работят в състава на меж 
ват стоките на Австрия от мо ду общинската бригада Димит 
рето към вътрешността й“. ревград — Пирот — Бабупши

ца.м. н. н. М. А.
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= Такава е картината, която ни рисуват 

науки — геология и геофизика. Но в този спор много 
важна е думата и на романтичната археология, 
още не е открила приказната култура и цивилизация 
на атлантите, но крито-микенската цивилизация, раз
положена в Егейско море в непосредствено съседство 
с местата, където вероятно се е намирала Атлантида, 
е признат факт. И Атлантида не е ли част 
цивилизация?

Учените все още не са решили основния въпрос — 
кои са били критяните, и те ли са сложили основите 
на европейската цивилизация? На какъв език са гово
рили? И не е ли бил това езикът на атлантите?

На остров Крит са намерени множество писмени 
паметници. Учените са установили три вида или по-то- 
чпо три етапа в развитието на древнокритското писмо. 
Първият етап са „рисунъчните знаци" върху печати
те. Тяхната възраст се определя на 40 
рият етап е „писмото А", развило се на основата" на

— успели да установят само, че 
надписът на диска не е издълбан, а е „щампован" с 
помощта на 45 различни дървени и металически „щам 
пи . Не е целесъобразно' да се изготвят 45 щампи, за 
да се създаде само един надпис върху един единствен 
диск. Някога е имало и други надписи, подобни на 
загадъчния Фестски диск. Но къде да ги търсят ар
хеолозите?

точните

Тя

от тази
5 века. Вто-

Само преди сто години кръвопролитпата война
между троялците и гърците била смятала за поетична 
измислица, за чиста фаптазиц. Защото реалната ис
тория на древните елини, а заедно с това 
лата европейска цивилизация ,зашочва от епохата, за- 
фиксираиа от античните историци — ХП век преди 
новата ера.

=

I „рисунъчните знаци"

и на ця-

И все пак един човек повярва на Омир, повярва 
и посвети на тази вяра живота си. Това беше Хайнрих 
Шлиман, човекът който откри Троя. Но можеше ли 
любителят-археолог да предположи, че Троя е с хиля
да години по-стара от знаменитата Тройнска война, че 
на мястото на Омировата Троя ще открият още девет 
града, които последователно се сменяли един друг? А 
на остров Крит английският археолог Аратър Евънс 
ще открие градове още по-велики, още по-древни,, Е- 
вънс откри легендарния лабиринт, 
според митологията страшният Минотавър — чудови
ще с глава на бик и тяло на човек. Лабиринтът бил 
гигантският дворец на цар Кнос и представлявал гла
вен център на могъщата Критска държава. Чудно ли 
е тогава, че предшествениците или може би най-близ 
ките съседи на критската държава — атлантите, са и- 
малм такава висока култура, такива благоустроени гра
дове и богати дворци?

тайнствения
диск? Впрочем учените не са на ясно дали текстът е 
написан от ляво на дясно или обратно — от дясно 
ляво. Текстът е разположен по спирална 
съвсем не се знае по каква посока върви — дали от 
центъра навън или обратно — отвън към центъра- 
Целият обем на текста е 241 знака от които само 45 
са различни, другите се повтарят. 45 различни знака 
не са ли твърде много, за да бъдат избука? Най-в® 
роятно е дискът да е написан или на сричково, 
на йероглифно писмо. Но все пак на кое от двете. 
Въпроси, въпроси, на които арехологията и историята

отговор

Кой ли не се е опитвал да прочете

яа=I линия, н°

= в който живеелI
ялиI все още не са дали отговор. И там, където 

няма, фантазията получава пълен простор. Мнозина
ДРУ**смятат, че дискът е пренесен от Мала Азия. 

пък считат, че родината му е или Северна АфР1®3,1
V
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Всяка епоха на бурното развитие на нашата стра
на има и свои герои. Между тях най-бройш. са мла
дите.

Четирите военни 
иа социализма свободни

и двадесет и пет под слънцето 
донесоха и смяната

на почти три младежки поколения. Третото 
ното.

И ГОДИНД1 свободен младежки години
живот е сегаш-

СЪЩНОСТТА НА И всяко от тези поколения има своя динамична 
история, пълна със събития и безброй успехи. 

Лицата на тояТРИТЕ РАЗЛИЧНИ 

ПОКОЛЕНИЯ
репортаж са тъкмо представители

на тези три поколения. Те ще говорят за събитията 
младо поколение е дейна епохата, в която тяхното 

ствувало.
Да ви ги представим. Това са: СТОЯН ЕВТИМОВ, 

които като младеж е участвувал в Народоосвободител 
пата война; СТСИЧКО АНГЕЛОВ, който 
ч участвувал в следвоенните младежки трудови акции 
и отличничката от Босилеградоката гимназия АНКА 
БОНЕВА, представител на днешното младежко поко
ление.

четири пъти

те играеха една огромна ро
ля. Но не само на фронта, но 
И1 на освободените територии, 

В Бооилегр адско 
1945 година младежите

1

вече п.рез
завър

шили гимназия бяха назначе
ни за учители по селата. И 
първите акции в комуната те 
бяха главните

на за ударна. Работено е при 
трудни условия,' но резултати
те не са изостанали.

Тя е представител на сегаш 
ното поколение, което нс е 
участвувало в бройните и тру 
дни преди години акции, но 

изтъкна Ан- то оога участвува в изгражда
нето и бързото развитие на 
самоуправиталииге отноше

ния. И тева е също така

в
Стоян

— Във -всички тези акции
съществуваше голям съредано- 
вателски дух - 
гел-ов. Всеки ое 
ш-е да бъде най-добър. Раз
бира ое, тота ставаше без 
анизация, но в едно бурно вре 
ме, когато младите бяха об- ляма и отговО|риа задача. Ето 
хванати от прогресивен съзи- защо това е поколение, 
дателоки труд.

И другарските

участници и ор
Евтимов гЕииаатопи.

Стоичко Ангелов е предста
вител на онова поколение, ко 
ето е участвувало в най-бурни 
те години за възобновяване и 
изграждане 
ни от войната страна. Участву 
вал е на четири младежки ак 
ции,- Вил е повече 
н;ик. За своята

надпреварва-

мех
го-на разрушената

от кос
то нашето общество в бъде
щето си развитие очаква мир

Евтимов като 
шен младеж постъпва в 
вете на НОВ. Първобитно е 
бил в партизанската бригада 
„Георги Димитров“,
Б о силепр а д скиц 
отряд. Участвувал е в бройни 
освободителни акции, както и 
в последните за

Д-ваде-сетгоди- Боюишепрад. и 
Дата девойка Драгана, 
не искаше да отстъпи 
германците, без оглед, че бе, 
дадена заповед за отстъпване. 
Тя бе паднала 
очи от перманюки снаряд.

Такава- упоритост
ликвидация те показваха и сетне в ликви- 

на четничеството в Сърбия. дация на четнич-еството в Съ 
Ето какво той разправя за бия. На една рота, която из 

своето -поколение, преживяло пълняваше такав.а задача Ев 
наи-трудните военни години; тимов

Нашият партизански от- мисар. В нея са били още пет 
ряд бе съставен изкшючител- надеоет младежи от Босиле- 
но от младежи, чи-ят-о .възраст градско.
не надминаваше двадесет го-. — Драган' Йорданов от с. 
дини. Такива от Босилеград-- Буцалево вървеше бос, из кра 
око имаше над четиридесет, ката му течеше кръв, но той 
На всички тях .беше присъщо продължаваше да носи тежка 
да са на фронта, без оглед та картечница — спомня си 
къде. Тяхното -желание за сво нашия събеседник. Един друг 
бода бе огромно, но и- за п.ро младеж член на СКОК), в най 
мяната на стария режим, чи -критичен м-омеит застана из- 
ето Ореме всички ние почув- . правен пред четнически бун- 
ствуважме.

пъти уцар- 
са-м-оотве-рже-името на мла- 

кояторедо- отношегош
пред го.

— Във всяка акция с радост 
участвувам — казва Бонева. 
В момента обаче главната за
дача ни е да учим. Разбира 
се, наред с това старая се да 
се запозная с всички събития 
-в сегашното бурно 
Затова ни интересува 
Някои възрастни това 
не одобряват, считайки, че 
малко време отделяме за уче 
не, а много повече за забава 
и развлечение. Всъщност та
кова противоречие не същест
вува у нас младите. Защото и 
сегашното поколение желае 
да твори и в това да успява.

а сетне в
партизански пред нашите

младе леи-

развитие, 
всичко, 

нещо
е бил политически ко-

Стоичко

Ангелов

кер и жертвувайки ое спаси на работа получил е повече 
живота на много други. С без похвали и други признания.

—- През 1948 година в учи
телското училище в Димитро
вград . формирахме младежка 
бригада, която взе участие в 

Въобще — изтъкна Евтимов изграждането на автопътя Бе

Ето защо — продължи Ев
тимов
бяха в първите редове на фро

винаги мерна храброст в тези акции 
загина и Димитър Васев, мла- 

нта. Между тях имаше и ня- деж от с. Гло-жие.

младежите

колко девойки. Запомнил съм
името на Сара Миленкова от това бе период, когато млади лг-рад — Загреб. Осъществих- 

к ме безброй трудови резултат-
1 ти. Тази година младежите — 
= бригадири от Бо-оилеградско 
= на фолклорния фе,отивал в 
= Сремска Мигр.овица спечелит 
= ха -второ място.
= По това време — продължи 
= Ангелов — наближаваше про- 
= веждането на Петия конгрес 
Л на. Ю1КП. По този повод по- 
= лучихме отговорна задача за 
= най-кратко време да построим 
Л бетонен мост при Йорчина. Ра 
■Е ботехме ден и нощ, но успях- 
= ме. Това бе една голяма и ра 
= до-отна за нас трудова победа 
= в чест на тоя конгрес.
= М1НОГО р-адостни спомени Ай 
Щ гелов има и от трудовата мла- 
= дежка акция проведена през 
= следващата, година. На авто- 
= пътя при Вимко-аци младежи- 
= те от БО|Силеградско отново
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Анка
или Гърция, или дори Северна Америка. Не са малко 
и тези, които поддържат хипотезата, че 
диск е последният ,случайно съхранил се паметник от 
писмеността на легендарната Атлантида. Дори френ
ският изследовател Оме твърди, че „прочел текстд 
на Фестския диск и че там се разказвало за някаква

някакъв народ. Оме не е

БоневаФестският

катастрофа и за гибелта на 
първият и единственият, който твърди, че е „прочел 
загадъчния диск. И все пак не е нелогично да се пред 
положц, че ако легендарната Атлантида действително 
се е намирала в Егейско море, в непосредствена бли
зост .предшественик или дори

бяха на висока равнище. Вла
дееше същевременно и голя- фактът, че воеки втори мла- 
мо междусобно доверие меж
ду бригадирите от различни малко арадно образование.

В. Велинов

Че е така потвърждава и

деж в комуната сега има най-
част от критската дър- краища на страната ни.

Обаче акциите нямаха салто 
трудов характер. Те имаха ог 
ромию възпитателно и образо 
вателно влияние върху брига
дирите — младежи. Това обли

вероятно е единствената на- 
високоразвита циви- 

на дъното на Еге- 
много такива

жава, то Фестският диск 
мерена засега следа от нейната 
лизация. И ако направим разкопки 
йско море, може би ще открием още 
писмени паметници. Не ще и съмнение, 
тането на Фестския Диск ще отговори

И това се случва 

в спорта
I постигнаха успехи.

Бройни са му спомените и 
— от голямата младежка акция 

организирана за' изграждане-; 
то на влаоин ската хидро систе 
ма. В тази акция Василеград- 

= ската младежка б|риг,ада е би; 
= ла седем пъти провъзгласява-,

че разчи- 
на множество жаваше младите хора, създа

ваше им трудови навици.
Анка Бонева, абитуриент от 

Боюилеградска гимназия е ро
дена точно по времето, кога- • В оело Купци, в Крушевач- 
то започна да се въвежда ра- ка община, игрището ое на- 
ботничеакото самоуправление, мира близо до нишите. Мина

лото лято по време на един 
мач футболната топка била 
ритната извън игрището. Иг
рачът, който трябвало да бие 
тъч, в бързината взел от ца
ревиците вместо топката — ед 
на тиква и я хвърлил в иг
рището. Противниковият 
рач дочакал тиквата с глава 
и тиквата ое счупила.

Публиката обаче не разбра 
ла окончателно какво е стана 

ллллллллллллллллллллллл^^^^^^лл ло с главата на играча.

въпроси.
Може би по времето, когато 

на атлантите е в разцвета си, или пък 
на критонмиженската държава е правел пъ я
лийи географски открития", на другия ация.
та изключително интересна и загадъчна Ц 

(СЛЕДВА)

приказната култура 
могъщият флот 

„ве-
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА
НАГРАДНИЯ КОНКУРС

Злободневна

Педагогически искри По наградния конкурс, обявен от страна на редак- 
„Братство" пристигнаха 149 точни отговори.по-добре цията на в.

Чрез теглене бяха определени наградите.
I 4 спестовни книжки по 50 н. д. получават:

— Васил Адамов, Найден Киров 48, Димитровград 
— Гордана Стоянова, Бранислав Нушич 5, Враня 
— Стоян Стоянов, Железничка колония, Йегуновци 
— лалка Нейчева, Бребевница, Димитровград 

П. 10 чифта гумени ботуши:
__ Никола Сотиров, Изатовци, Каменица
— Любен Михайлов, Божица 
— Славчо Николов, Рикачево, Босилеград 
— Васко Пенев, Ярсшиик, Д. Хлъмино
__ Димитър Митов, Моша Пияде 2.5/19, Ниш
— Драгиша Виденов, Горна Нвеля 
— Даринка Евтимова, Зли Дол, Босилеградско 
— Александър Геров, Галибабинац, Лалинац при 

Свърлиг
— Милка Йорданова, Радейчга 

Ш. Една ваза (копие на старина)
— Новица Стоянов, Ясенов Дел, Звонци

IV. Пет комплекта книги
— Веселинка Никова, Црноощица, мах. Петковица 
— Даринка Нанкова, Битолска 48, Скопйе 
— Мринка Стойнева, Дърнощица ,мах. Петковци 
— Васил Захариев, Груинци, Босилеград 
— Татяна Йотева, Долна Невля

V. Пет книги „Любен Каравелов и сръбско общества" от 
Джордже Игнятович"

— Катица Димитрова, ул. 4С8 Но 15а, вход П 3, 
Скопйе

— Бранна Ризова, Желюша, Димитровград 
— Тала Рангелова, Бански дол, Поганово 
— Баска Еленкова., Сима Милошев 8, Димитровград 
— Антон Борисов, ул. 513 Скопйе

VI. Пет едногодишни абонамента за списание „Мост": 
— Ивица Петров, Трънско Одоровци
— Йовица Маринков, Пресека 
— Нацко Алексов, Барйе, Димитровградско 
— Синиша Стоилков, Пресека 
— Будимлр Колев, Мартин Брод

VII. Пет едногодишни абонамента на „Братство":
— Лиляна Златанова,. Трънски Одоровци
— Минко Станчев, Васил Левски, Босилеград 
— Никола Андонов, Райчиловци, Босилеград 
— Делча Радойчев, Нашушко-вица, Звонце 
— Николай Соколов, КО 2 бр. 46, Скопйе

VIII. Пет едногодишни абонамента, за „Другарче":
— Александър Рангелов, Берин Извор, Звонци 
— Иван Джунев, Болев Дол, Каменица
— Ангел Милев, Бребевница, Смиловци'
— Графинка Заркова, Горна Невля 
— Георги Димитров, Власаки Алексов 22/6, Димит

ровград
IX. Един ПОДНОС:

— Марин Миланов, Момчил Войвода бб, Днмитров-

тслнтс. С това се ориентираше 
в неговата сложна педагогическа раоота.

Друг път попадала в същото училище, 
отпори дневника и веднага му попадна в 
очите един ученик, който имаше много 

Детето стана край чина.

Просветният съветник влиза в класа 
по математика и след запознаване с уче- 

■ ниците извиква ученика Петър Петров на 
черната дъска.

— Лиши, малкия — казва той.
Петър пише-на черната дъска 10 + Ю
— Какво трябва да направим с тази 

пита съветникът.
— Ние трябва да съберем — казва 

Петър и записва на черната дъска: 10-1- 
10 = 25!

Учителката по математика. Искова, по 
гледна задачата, погали детето по къдра
вата косица н му каза:

— Седни Петре ...
След малко съветникът даде знак на 

учителката да застане в ъгъла на класна- 
вннмателно, без да забелязват

единици.
— Ти учиш ли в къщи.
— Да., другарю съветник, аз си учазадача?

уроците...
__ Но ти имаш нужда от помощ, по

мага ли ти баща ти ...
— Не, другарю съветник.
_ Защо? — внимателно пита съвст-

сс старае да разбере ученика, 
гимназиален учител. До

пикът, като
— Баща ми е 

обед работи в гимназията, а след обед гот 
ви други ученици — хонорарно!

Дг забележим и третия случай.
влиза в друг клас, 

син. Влиза ст
та стая и 
учениците й пошепна: -

— Колежке, погледнете в черната дъ
ска по-внимателно?

Същият съветник 
къдсто се учил и неговия 
вратата и веднага поиска учителката да 

Детето отговара ясно на въпро- 
Това го изненада и зарадва.

къщи даде един
го пита. 
сите.

Масова поглежда ...
— Виждате ли?
— Нищо особено.
— Забелязвате ли грешката?
— Не!
— Ами 10 + 10 = 25 ли е?
— Да това е синът па сервитьора в 

нашата градска гостилница.
От този момент просветният съветник 

когато влизаше в клас покрай другите о- 
гпгги, които беше стекъл в професията си, 
питаше децата и за професията на родн-

Когато си отиде в 
шоколад на сина си и му каза:

— Само така продължи да работиш. 
И добави на домашните:
— Д нашия Сашо отговаря на всички

въпроси...
— Да, когато учителката 

въпроси ще мс пита.
ми каза кон

Н. ВОЛОКИН

Е
ЕМалко момченце, разхожда щ 

йю: се с баща си, вижда ста- Ц 
до крави.

— Не бой се — казва баща = 
та, — това са крави. Хи често = 
ядеш тяхното месо.

— Да, но тези крави не са 
варени....

Разговор в кухнята на ре
сторанта : =

— Един клиент поръчва пор 
ция от патица!

— Патици няма, има само 
гъски! =

— Хогава отрежи му от гъс
ките една порция патица!... — Нещо леко?

— Няма значение, аз съм 
с камион...

*
*

Купувачът:
— Бих искал да купя няка

ква книжка!
Мъжът се прибира неочак- щ 

командировка. Вижда =вспо от
йки едни мъжки обувки, пода 
ващм се изпод кревата.

=
той = град

X. Една воденица за орехи:
— Стамен Гюров, Скръвеница, Д. Невля 

ХТ. Един часовник будилник:
— Петрана. Ходорова, М. Хита 70, Димитровград 

ХП. Една коса:
— Лилия Гъргова, Каменица 

XIII. Лзоарски ножици:
— Цветан Димитров, ВП 7325/5 Ц Сремска Мнтровица

XIV. Електрически нагревател:
— Никола Арбутпна, Каменица, Димитровградско

XV. Канта за вода:
. — Гордана Ценкова, Бребевница

XVI. Един
— Марин Иванов, Нашушковица, Звонци

XVII. Лозарска пръскачка:
— Славица Аначкова, Костов Стеван, бб, Босилеград 

ХУШ. Едно дамско колело:
Лепосава Герасимова, Д. Невля, Димитровградско 

В следващия брой на в. „Братство" ще съобщил*
. за начина на връчване на наградите.

Iизважда бръснача.

— Какво ще правиш? — пи
та уплашената му жена.

— Ако няма никой в тези Щ 
обувки, ще се обръсна пак.

=тВори е

*
Учителите идват и си оти- =; 

ват, а оставачите остават.
!

КОТЛОН:

*
И полиглотът не винаги на 

мира с хората общ език.
- — -.
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